
[ACTA] Assemblea general 09-10-11 

ORDRE DEL DIA 

1. Valoració accions anteriors 
2. Comissions 
3. Futures accions (amb especial  15 d’Octubre) 
4. Altres propostes 

 
1.VALORACIÓ ACCIONS ANTERIORS 

1.1. ASSEMBLEA PAH (Plataforma d’afectats per la hipoteca) 

Està pendent de començar  una recollida d’assignatures, es necessiten 500.000, per a portar la ILP de 
“dació en pagament” al Congrés dels diputats perquè pugui ser debatuda. 

També de la Plataforma estan elaborant una “moció” per presentar-la a tots els grups municipals i 
demanar la seva posició pública i el recolzament, per a fer front a aquestes situacions com a Ajuntament 
de la vila enfront els possibles desnonaments i accions al respecte. 

A la reunió de dimarts passat la PAH, la CIC i l’AcampadaCerdanyola van acordar: 

• DIFUSIÓ: Realitzar una campanya conjunta d’informació i sensibilització a la ciutadania. 
També contactar amb es troba en aquesta situació i per por i/o altres motius no s’atreveix a 
demanar ajuda. Realitzar samarretes, notes de premsa, etc. 

• MOCIÓ: Donar recolzament a les mocions que es presentin al consistori. 
• XARXA: Tenir un mecanisme d’alerta immediata per als desallotjaments. Creació d’una  xarxa 

de comunicació per a contactar entre nosaltres, a més d’ajudar a les famílies que vulguin resistir. 

Convocatòria de reunió:  Dimarts 11 a les 18:00h a LA CLAU. 

1.2.  CINEFÒRUM: LA ESTRATEGIA DEL CARACOL. 

Divendres passat es va projectar La estrategia del caracol, amb l’assistència d’uns 30 espectadors. 

Veure cartell i convocatòria 

Veure notícia 

Els comentaris finals van ser molt positius tot i què pel fred que feia no es va obrir un tema de debat per 
parlar sobre la projecció. Arran d’això es proposa que el proper cop es comenci abans. 

1.3. ASSEMBLEA D’UNIVERSITATS 

En aquest punt informatiu s’ha informat de l’última assemblea d’Universitats Públiques de Catalunya on 
estudiants i treballadors van tractar aquests aspectes: 

• Propostes:  
o Nou model d’universitat pública: De qualitat, finançament, etc. 

• Anàlisi de la situació actual: Retallades, com estan afectant les universitats.  
o Retallades de plantilla de docents 
o Massificació a les aules 



o Pujada considerable de les matrícules 
o Eliminació de la 2a convocatòria d’exàmens 

• Accions:  
o Calendari amb un pla de lluites unitari de les universitats públiques catalanes en contra 

d’aquestes retallades (què comporten futures privatitzacions) Difusió, assemblees, etc. 
Culminant amb:  

§ CONVOCATÒRIA: 17 novembre VAGA D’ESTUDIANTS 

2. COMISSIONS 

2.1.  COMUNICACIÓ/DIFUSSIÓ 

S’informa de la difusió realitzada sobre l’assemblea de treballadors indignats, cinefòrum, manifestació 
Internacional del 15 d’octubre. S’ha editat i penjat al blog el vídeo i fotos de l’acció a l’ajuntament 
convocada per la plataforma Cerdanyola sense abocadors i l’Acampada Cerdanyola. 

S’han pensat fer més xerrades, proposen realitzar-les conjuntament a les FMA (Festes alternatives), es 
decideix tirar-ho endavant i anar contactant amb diferents plataformes i associacions. 

Hi ha persones que s’han compromès a realitzar cartells per a la mani del 15 O. Estaria bé que col·labori 
més gent. 

S’ha proposat realitzar un taller de samarretes, a La clau tenen material de serigrafia (gastos mínims), es 
podria concretar una data i gent disposada a participar. 

Contactar: comunicacio.acampadacdv@gmail.com 

PROPERES CONVOCATÒRIES 

• Dilluns 10, 20:00h al Centre cultural de Ripollet: Xerrada sobre la Banca Ètica. 
• Dimarts 12, reunió de la CIC amb la PAH a La Clau. A més, qui vulgui pot portar pintures i fer 

cartells per al 15O. 
• Dimecres 12, 11:00h a la plaça: Quedem per a informar i encartellar 15 Octubre i xerrada de 

dijous. 
• Dijous 13, 19:00h a la plaça: Xerrada sobre els moviments socials a l’Amèrica llatina. 
• Divendres 14, quedem per a Informació i repartiment d’octavetes i cartells:  

o  11:00h, a la plaça: Anar als mercats de la vila. 
o  17:30h, a la plaça: més difusió. 

• Divendres 14, 19:00h Conferència dèficit fiscal. 
• DISSABTE 15, 16:00h a la renfe per anar a Pl.Catalunya a la  Manifestació Internacional 15O. 
• Dilluns 19,  Taller de comunicació a La Clau. 

2.2.COMISSIÓ D’AUTODETERMINACIÓ 
Aquesta comissió proposa fer diverses xerrades. De moment es convoca una sobre el dèficit fiscal per a 
divendres a les 19:00h a la plaça. 

3.       ACCIONS FUTURES 

• ESPECIAL MANIFESTACIÓ INTERNACIONAL DE DISSABTE 15 OCTUBRE  
o PANCARTES/SAMARRETES:  

§ Es pot anar a la clau amb pintures dimarts 18:00h, fer-les a casa i també quan 
es quedi per encartellar i difondre. 

§ Al Cucut potser hi ha pancartes grans d’aquest estiu. 
§ NOTES DE PREMSA : URGENT- Fins a demà al migdia pels medis locals! 



§ CONVOCATÒRIA DISSABTE 15 OCTUBRE  
§ 16:00H A LA RENFE per anar a Pl.Catalunya conjuntament amb 

AcampadaRipollet. 

4. ALTRES PROPOSTES 

L’assemblea finalitza amb la Plataforma en contra de la contaminació electromagnètica i acústica de 
Cerdanyola, què demana la col·laboració de l’Acampadacdv en futures accions i reivindicacions. 
S’accepta la proposta. 

S’ha fet una col·lecta per a gastos de material com fotocòpies, lloguer de projector, etc., amb un total de 
38€. 
En cas què tingueu tiquets de fotocòpies etc., de l’acampada podeu portar-los per fer el canvi. 

	  


